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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέ-

χουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργά-

τες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυ-

χή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος

της χώραςμας. Τεκμηριώνουμε κάθεθέμαμε τρό-

πο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά

από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή,

τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας

πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα

ζητήματαπουμπορεί κανείς νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα,ώστε νααποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρω-

ση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφο-

ρούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επί-

σης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι

απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυ-

ναμικού.
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η άποψη

του περιοδικού μας

για το ασφαλιστικό ...

σημείωμα εκδότη

Με την ευκαιρία της ανάρτησης στο

διαδίκτυο του σχεδίου νόμου για την

αντιμετώπιση του σοβαρού ασφαλιστικού

προβλήματος της Χώρας μας, πολλοί, ειδικοί

ή μη, διατυπώνουν δημόσια στον έντυπο και

ηλεκτρονικό τύπο τη γνώμη τους χωρίς να

υποδεικνύουν και δυνατές λύσεις του προ-

βλήματος, περιοριζόμενοι στην εύκολη κριτι-

κή, θετική ή αρνητική, επί του νομοσχεδίου

ανάλογα σε ποιο πολιτικό στρατόπεδο ανή-

κουν.

Επί της ουσίας όμως κανείς από τους νεο-

φανείς αυτούς «αστέρες» του ασφαλιστικού

δικαίου, δεν αναφέρεται για το πως φθάσαμε

μέχρις εδώ, τι φταίει και αν μας παρέχεται πλέ-

ον δυνατότητα θεραπείας του προβλήματος,

ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες και τις

ίδιες τακτικές του παρελθόντος. Όλοι γνωρί-

ζουμε άλλωστε ότι η ευθύνη της δημιουργίας

του οξύτατου αυτού προβλήματος, της αδυ-

ναμίας δηλαδή τουασφαλιστικού μαςσυστή-

ματος με οποιοδήποτε τρόπο, να εξακολου-

θήσει να χορηγεί συντάξεις στους μελλοντι-

κούς απόμαχους της παραγωγικής διαδικα-

σίας, ανήκει στις πολιτικές που ακολούθησαν

όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα που άσκη-

σαν την εξουσία στη Χώρα μας, τα οποία

μπροστά στον κίνδυνο απώλειας της εξου-

σίας τους, έκλιναν τα μάτια στον επερχόμενο

σοβαρό αυτό κίνδυνο, τον οποίο είτε από ανι-

κανότητα δεν διέγνωσαν έγκαιρα, είτε καίτοι

γνώριζαν τον ξεπέρασαν με «πολιτικάντικες»

λύσεις, αντί της ορθολογικής και επιστημονι-

κής επιβαλλόμενης αντιμετώπισής του με

τους κανόνες που μας διαθέτει η οικονομία

της εργασίας.

Είναι γνωστό στους επαΐοντας ότι για να

επιβιώνει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλι-

σης πρέπει αφενός να εξασφαλίζει εις το διη-

νεκές τους αναγκαίους πόρους επιβίωσής

του, οι οποίοι βασικά προέρχονται από τις

ασφαλιστικές εισφορές των υπαγομένων στο

σύστημα, που υπολογίζονται είτε στις αποδο-

χές των υπό εξάρτηση εργαζομένων, είτε στα

εισοδήματα από κάθε πηγή των ελευθέρων

επαγγελματιών, αφετέρου δε από την ορθο-

λογική αξιοποίηση της περιουσίας τους, την

τραπεζική και χρηματιστηριακή εξασφάλιση

των αποθεματικών τους και με τη χρηστή δια-

χείριση των εσόδων του. Ασκώντας δε μία συ-

νετή πολιτική παροχών στο μέλλον, με ενιαίο

και απλόσύστημααναπλήρωσης τωνσυντα-

ξίμων αποδοχών ή εισοδημάτων όλων των

ασφαλισμένων, ανάλογα με τα χρόνια εργα-
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σίας τους, το ύψος των εισφορών που κατέ-

βαλλανστοσύστημακαι τηςηλικίας τους, χω-

ρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, για όλους τους

ισόνομα συμμετέχοντες στα βάρη του Κρά-

τους, όπως επιτάσσει το Σύνταγμάμας.

Η επιτυχία ενός υγιούς ασφαλιστικού συ-

στήματος εξαρτάται άλλωστε από την εξα-

σφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής

της εργασίας, εξαρτημένης ή ελεύθερης, από

την οποία προέρχονται βασικά και οι πόροι

διατήρησης του συστήματος. Είναι αναγκαίο

επομένως η λύση του ασφαλιστικού μετεργα-

σιακούπροβλήματος τηςΧώραςμαςναπρο-

έλθει πρώταμε την κατάργησηόλων τωνανα-

χρονιστικών, χαριστικών και γραφειοκρατικών

διατάξεων των Κανονισμών Παροχών όλων

των Ταμείων του παρελθόντος, παράλληλη

προσπάθεια μείωσης της ανεργίας με τη δη-

μιουργία νέων, επιδοτούμενων ή μη, θέσεων

εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-

τας των μικρομεσαίων ιδιαίτερα επιχειρήσεων,

επί των οποίων είναι δομημένη άλλωστε η

ελληνική οικονομία εδώ και χρόνια, η μείωση

των ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών

και η πάταξη της κάθε μορφής γραφειοκρα-

τίας που κατατρέχει το ελληνικό δημόσιο και το

χρηματοδοτικό τουσύστημα.

Η λύση επομένως στο πρόβλημα που δη-

μιούργησαν οι πολιτικές του παρελθόντος, με

τις πολλαπλές απαλλαγές από την υποχρέω-

ση καταβολής εισφορών σε πληθυσμιακές

ομάδες συμφερόντων, με τη χορήγηση πρό-

ωρων και υψηλών συντάξεων με τη μη λήψη

μέτρων διασφάλισης των εσόδων των φο-

ρέων του συστήματος από τραπεζικούς και

χρηματιστηριακούς κύκλους, τις χαριστικές

κοντόφθαλμες χορηγήσειςσυντάξεωνσεάτο-

μα τα οποία δεν είχαν καταβάλλει στον φορέα

τις αναγκαίες εισφορές κ λπ , είναι μία και μο-

ναδική που μας παρέχει η ίδια η οικονομία της

εργασίας, ενώ αν δεν προτιμηθεί ο οικονομι-

κά και ασφαλιστικά σωστά αυτός τρόπος λύ-

σης του προβλήματος, ο εύκολος δανεισμός

από τρίτους, στους οποίους απευθύνονται οι

σημερινοί δόκιμοι της εξουσίας, αλλά και οι μη

επαΐοντες τουασφαλιστικούπροβλήματος τα-

γοί των προηγουμένων κυβερνήσεων, ιδιαί-

τερα των τριών τελευταίων δεκαετιών, θα οδη-

γήσει τηΧώρακαι τουςπολίτεςσε διαρκήυπο-

ταγήστις ξένες και ανθελληνικέςοικονομίες.

. .

Ο εκδότης

Σύμφωνα με τον Α Ν 539/1945 για τις κανονικές άδειες των

εργαζομένων, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων βραχείας

ασθενείας των μισθωτών μέσα σε κάθε έτος, οι πέραν των ορί-

ων αυτών ημέρες ασθενείας συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας

που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι

οι εργαζόμενοι πουασθένησανμέσαστο έτοςγιαμεγαλύτερο χρο-

νικό διάστημα από τα όρια αυτά, αν μεν η υπέρβαση των ημερών

αυτών είναι πάνω από τα όρια του νόμου να μη χορηγείται άδεια,

αν δε οι ημέρες της υπέρβασης είναι λιγότερες από τις ημέρες

αδείας που δικαιούνται, να χορηγείται άδεια μόνο για τις υπό-

λοιπες ημέρες. Τα παραπάνω γίνονται δεκτά και με την από-

φαση831/2015 τουΑρείουΠάγου.

Τα όρια βραχείας ασθενείας για κάθε έτος τα οποία αν υπερβεί ο εργαζόμενος δεν θα

δικαιούται άδεια και επίδομααδείας, ταορίζει τοάρθρο3 τουΝ. 4558/1930 ταοποία είναι :

1 μήναςγια εργαζομένουςστην επιχείρησημέχρι 4 χρόνια,

3 μήνες για εργαζομένουςστην επιχείρησηπάνωαπό4και μέχρι 10 χρόνια,

4 μήνες για εργαζομένουςστην επιχείρησηπάνωαπό10 και μέχρι 15 χρόνια,

και 6 μήνες για εργαζομένουςστην επιχείρησηπάνωαπό15 χρόνια.

. .
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�

�

�

άρθρο
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Η
ως Μορφή Ευέλικτης

Απασχόλησης

Σύμβαση Τηλεργασίας

του Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων

Ορισμός της τηλεργασίας

Το έτος 2006, στα πλαίσια της υπογραφής

της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., μεταξύ των άλλων συμφω-

νήθηκε από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς

κοινωνικούς εταίρους εργοδότες και εργαζο-

μένους, η εφαρμογή και στην Ελλάδα της Ευ-

ρωπαϊκής Συμφωνίας Πλαίσιο για την ΤΗΛΕΡ-

ΓΑΣΙΑ με την ρητή διατύπωση ότι το κείμενο

της συμφωνίας αυτής αποτελεί στο εξής ανα-

πόσπαστο μέρος της κάθε φορά ισχύουσας

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Με την Συμφωνία αυτή δίδεται, εκτός

των άλλων, και ο ορισμός της έννοιας της

τηλεργασίας που έχει ως εξής «

».

Εξ άλλου με το άρθρο 5 του Ν. 3846/2010

ορίσθηκαν οι αναγκαίοι όροι οι οποίοι πρέπει

να τίθενται λεπτομεριακά στις γραπτές συμ-

βάσεις τηλεργασίας που συνάπτονται, είτε

αρχικά με την πρόσληψη των εργαζομένων,

είτε με την τροποποίηση τηςαρχικής τουςσύμ-

βασης, προκειμένου λόγω της ιδιαιτερότητας

των συμβάσεων αυτών να αποφεύγονται

προβληματισμοί για τον τρόπο που θα εκτε-

λούνται αυτές τόσοαπό τηνπλευρά του εργο-

δότη όσο και του εργαζομένου όσον αφορά

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανα-

λαμβάνουν τα μέρη με τη σύμβαση αυτή.

Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις της συμφωνίας

αυτής έχουν πλέον ,

που συνεπάγεται την υποχρεωτική εφαρμογή

τους από τα συμβαλλόμενα μέρη της ατομι-

κής σύμβασης εργασίας, όταν συμφωνηθεί

μεταξύ τους ότι επιλέγουν το σύστημα της τη-

λεργασίας για την απασχόληση και ενσωμά-

τωση του μισθωτού στο προσωπικό της επι-

χείρησης του εργοδότη, με τημορφή της εξαρ-

τημένης εργασίας.

Η τηλεργασία

αποτελεί ένα μέσο για τις επιχειρήσεις να εκ-

συγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας

τους με την χρήση της τεχνολογίας της πλη-

ροφορικής, όταν αυτή εκτελείται αντί στις

εγκαταστάσεις του εργοδότη σε άλλη εκτός

αυτών εγκατάσταση. Ταυτόχρονα αποτελεί

ένα μέσο για τους εργαζομένους να συμφι-

λιώσουν την επαγγελματική και την κοινωνι-

κή ζωή τουςώστε να τουςδοθεί μία μεγαλύτε-

ρη αυτονομία στην εκτέλεση της εργασίας

πουανέλαβαν

κανονιστικό χαρακτήρα

,

άρθρο
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Χαρακτήρας ή νομική μορφή

της τηλεργασίας

Η τηλεργασία έχει αυστηρά οικειοθελή χα-

ρακτήρα και μπορεί να αποτελεί μέρος της

αρχικής σύμβασης των μερών ή τροποποίη-

ση της ήδη υφιστάμενης πλήρους ή μερικής

απασχόλησης σύμβασης, αορίστου ή ορι-

σμένου χρόνου. Παρότι δε στο νόμο δεν ορί-

ζεται ρητά ότι οι συμβάσεις αυτές καταρτίζο-

νται υποχρεωτικά γραπτά Έχουμε την γνώμη

ότι μόνο με γραπτές συμβάσεις μπορούν να

καταρτιστούν συμβάσεις τηλεργασίας, στις

οποίες εκτός από τα στοιχεία του Π.Δ. 156/94

θα καταγράφονται και οι λοιπές λεπτομέρειες

λειτουργίας της σύμβασης, χωρίς όμως και

να απαιτείται η κατάθεσή τους ή η ενημέρωση

για τις συμβάσεις αυτές των οικείων Υπηρε-

σιών του Σ.ΕΠ.Ε. ή του ΙΚΑκ.λπ.

Ο όρος αυτός, με την έννοια που δίδεται

στησχετική Ευρωπαϊκή Συμφωνία - πλαίσιο, σε

αντίθεση με τον όρο της παροχής εργασίας

«κατ' οίκον» του παρελθόντος, περιλαμβάνει

κάθε παροχή εξαρτημένης εργασίας από μα-

κριά με

.

Η εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη

όμως παροχή εργασίας για λογαριασμό και

προςόφελός του πρέπει ναδιασφαλίζει τα λοι-

πά κριτήρια της εξαρτημένης εργασίας, που

έχουν καθιερωθεί από την επιστήμη και τη νο-

μολογία τωνδικαστηρίωνπου είναι:

Ο τρόποςπαροχής της εργασίας,

Η υποχρέωση εκτέλεσης της εργασίας

σύμφωνα με τις οδηγίες και με την ευθύνη της

παρακολούθησης του εργοδότη ή του αντι-

προσώπου του και

Οχρόνοςπαροχής της εργασίαςσεημε-

ρήσια και εβδομαδιαίαβάση.

Επίσης θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρό-

ποςαμοιβής του μισθωτού, το ύψος τωναπο-

δοχών του, ο χρόνος της ημερήσιας και

εβδομαδιαίας εργασίας, οι όροι υγιεινής και

ασφαλείας της εργασίας τουμισθωτού, ο τρό-

πος άσκησης του ελέγχου από τον εργοδότη,

λαμβανομένωνυπόψη τωνσυνθηκών και των

διατάξεων περί ασύλου της κατοικίας, όταν η

πρόσθετων παροχών και διευκολύνσεων που

προβλέπονται ή και χορηγούνται στο λοιπό

προσωπικό της επιχείρησης. Λαμβανομένου

δε υπόψη ότι, κατά την διάταξη του άρθρου

648 Α.Κ., μίσθωση εργασίας υπάρχει και όταν

ο μισθός υπολογίζεται κατά μονάδα παρε-

χομένης εργασίας ή κατ΄ αποκοπή, ο τρόπος

αυτός για το είδοςαυτής τηςσύμβασης είναι ο

πλέον ενδεδειγμένος αφού διασφαλίζει και τον

εργοδότη και τον εργαζόμενο και το νόμο, με

την εφαρμογή των οικείων κάθε φορά συλλο-

γικώνσυμβάσεων εργασίας.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.

1876/1990, για τις συλλογικές συμβάσεις ερ-

γασίας, είναι δυνατή η σύναψη Σ.Σ.Ε. ή η

έκδοσηΔιαιτητικής Απόφασης για τα πρόσω-

παπουπαρέχουν την εργασία τουςυπό εξάρ-

τηση αλλά με διαφορετικές συνθήκες από ότι

οι λοιποί εργαζόμενοι.

,

την χρήση όμως των κανόνων και των

μέσων της τηλεματικής και της ηλεκτρονικής

πληροφορικής

α)

β)

γ)

εργασία παρέχεται σ' αυτή, η διαχείριση των
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Συλλογικά δικαιώματα

τηλεργαζομένων

Προβληματισμοί για το είδος και

τη μορφή της τηλεργασίας

Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια συλλογικά

δικαιώματα με τους λοιπούς εργαζομένους

της επιχείρησης που εργάζονται στις εγκατα-

στάσεις της επιχείρησης, μπορούν να αποτε-

λούν μέλη του σωματείου της επιχείρησης ή

του κλαδικού ή του ομοιοεπαγγελματικού σω-

ματείου της περιοχής τους, και δεν επιτρέπεται

με τις συμβάσεις που υπογράφουν να τίθενται

εμπόδια στην επικοινωνία με τους προϊσταμέ-

νους καισυναδέλφους τουςστην επιχείρηση.

1. Σύμφωναμε την θεωρία τηςπροσωπικής

εξάρτησης που επικρατεί στο εργατικό μας δί-

καιο, σύμβαση εργασίας υπάρχει όταν ο

κύριος του έργου (εργοδότης) διευθύνει και

ελέγχει τον εργαζόμενο ως προς το είδος, τον

τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο της εργασίας.

Με βάση τη θεωρητική θέση αυτή οι εργαζό-

μενοι εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδό-

τη, συνήθωςδεν τελούν κατά τεκμήριο υπό τον

άμεσο έλεγχο του εργοδότη ως προς την δυ-

νατότητα ελέγχου των υποχρεώσεών τους

που προκύπτουν από την σύμβαση

εργασίας τους και είναι δύσκολο

συνήθως να καθοδηγούνται

και να ελέγχονται από τον

λήπτη της εργασίας τους

εργοδότη ως προς τον

χρόνο και την ένταση

της εργασίας τους.

Για το λόγοαυτό ταμέ-

ρη προτιμούν στις

περιπτώσεις αυτές να

υπογράφουν συμβά-

σεις ανεξαρτήτων υπη-

ρεσιώνή έργου.

2. Παρά την παραπά-

νω διαπίστωση δεν αποκλεί-

εται, σύμφωνα με την θεωρία

της οικονομικής εξάρτησης, τα άτο-

μα αυτά μολονότι δεν ελέγχονται ως προς

τον χρόνο και την ένταση της εργασίας τους,

να επιλέξουν να απασχολούνται με σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας, όταν τελούν σε οικο-

νομική εξάρτηση από τον λήπτη της εργασίας

τους, επειδή χρησιμοποιούν για την εκτέλεσή

της τα μέσα παραγωγής που ανήκουν σ' εκεί-

νον ή επειδή ως κύριο βιοποριστικό τους μέσο

έχουν το οικονομικό αντάλλαγμα πού απαι-

τούν γι' αυτήν την απασχόληση τους, δηλαδή

το μισθό με την έννοια που δίδει σ΄ αυτόν ο

στικόςΚώδικας.

Για τους λόγους αυτούς τα δικαστήρια με

βάση την ισχύουσα στη Χώρα μας νομοθε-

σία, έχουν κρίνει ενδεικτικά τις παρακάτω περι-

πτώσεις τηλεργασίας:

και δεκαπενθή-

μερου περιοδικού που εργάζεται εκτός των

εγκαταστάσεων του περιοδικού και ελέγχεται

από τον διευθυντή ως προς την επεξεργασία

των θεμάτων και τον χρόνο παραδόσεως των

κειμένων, λαμβάνει δε μηνιαίο μισθό και άδεια

αναψυχής, είναι μισθωτός, έστωκαι ανο εκδό-

,

A

1. Αρθρογράφος κριτικός

oι τηλεργαζόμενοι
έχουν τα ίδια συλλογικά
δικαιώματα με τους

λοιπούς εργαζομένους
που εργάζονται στις
εγκαταστάσεις
της επιχείρησης
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της τον καταχωρεί στην κατάσταση των εκτά-

κτων συνεργατών και αν παρακρατείται φό-

ρος ελευθερίων επαγγελμάτων (Εφ. Αθηνών

2861/72)

που αποστέλλει τα κεί-

μενα του στην Αθήνα από το εξωτερικό και

λαμβάνει μηνιαίο μισθό, ελεγχόμενος από τον

εκδότη ως προς το είδος εργασίας αλλά όχι

και ως προς την επιλογή των θεμάτων, ανα-

γράφεται δε στις καταστάσεις του προσωπι-

κού και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, παρέχει τις υπη-

ρεσίες του στον εκδότη με σύμβαση εξαρτη-

μένης εργασίας.

που εξετάζει στο ιατρείο του τούς

ασφαλισμένους στο αντισυμβαλλόμενο του

ασφαλιστικό Ταμείο, αμείβεται δε με μηνιαίο μι-

σθό και υπόκειται στις οδηγίες και στον έλεγχο

του Ταμείουωςπρος τον χρόνο και τον τρόπο

της εργασίας, παρέχει τις υπηρεσίες του με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Α.Π. 469/

68, Εφ. Αθηνών 4877/77, Πρωτ. Χαλκιδικής

6/62)

που δακτυλογραφεί

στο σπίτι της χειρόγραφα ενός συμβολαιο-

γράφου, κατά αραιά διαστήματα, χωρίς να

υπόκειται σε οδηγίες του και απασχολείται πα-

ράλληλαμε τις οικιακές εργασίες της και με την

δακτυλογράφηση κειμένων άλλων πελατών

της, αμειβόμενη με ορισμένο ποσό κατά σελί-

δα και δεν είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, παρέχει

την εργασία της στον συμβολαιογράφο με

σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (Μον.

Πρωτ.Αθηνών1299/72).

ελληνόγλωσσων κειμέ-

νων στην αγγλική για να δημοσιευθούν σε

αγγλόφωνο μηνιαίο περιοδικό και που διορ-

θώνει τα σχετικά τυπογραφικά δοκίμια, χωρίς

να ελέγχεται ως προς τον τόπο, τον τρόπο και

τον χρόνο της εργασίας του, παρέχει την

εργασία του αυτή στον εκδότη του περιοδικού

μεσύμβαση έργου (ΑΠ1457/84).

τυπογραφικώνδοκιμίων των

τευχών που εκδίδονται κατά άτακτα χρονικά

διαστήματα και λαμβάνει ορισμένη αμοιβή για

κάθε ένα από αυτά, εκτελεί δε την εργασία αυ-

τή άλλοτε στην οικία του και άλλοτε στα γρα-

φεία του εκδότη, χωρίς ναυπόκειται σεοδηγίες

εκείνου ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον

τρόπο της εργασίας, παρέχει την εργασία

στον εκδότη με σύμβαση έργου (Πρωτ. Αθη-

νών13910/64).

που αποστέλλει τα κεί-

μενα του στην Αθήνα από την Πάτρα και λαμ-

βάνει μηνιαίο μισθό από τον εκδότη, αλλά δεν

ελέγχεται απόαυτόνωςπρος τον τόπο και τον

χρόνο εργασίας και προς την επιλογή των θε-

μάτων, δεν τελεί σε σχέση εξηρτημένης εργα-

σίας (Α.Π. 691/69).

Στο εργατικό μας δίκαιο, όπως είναι γνω-

στό η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, μπο-

ρεί να λειτουργεί νόμιμα, είτε με τη μορφή της

νομοθετημένης «τυπικής» μορφής μιας σύμ-

βασης, είτε και με μία άτυπη, αλλά πλήρως

αναγνωριζομένη και αναμφισβήτητη μορφή,

που γίνεται δεκτή από τη θεωρία και τη νομο-

λογία. Τέτοιες μορφές συμβάσεων έχουμε

στην μεν εξαρτημένη εργασία: α) τη σύμβαση

μειωμένηςή εκπεριτροπής εργασίαςβ)τησύμ-

βαση ετοιμότητας προς εργασία, γ) τη σύμ-

βαση του γνήσιου δανεισμού, δ) τη σύμβαση

δοκιμής κ.λπ.

Στη δε ανεξάρτητη εργασία: α) τη σύμβαση

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, β) τη σύμβαση εκτε-

λέσεως έργου, γ) τη σύμβαση εντολής και δη

εμμίσθου, δ) τη σύμβαση μίσθωσης προσο-

δοφόρουπράγματος κ.λπ.

Λόγω των δυσχερειών κατάρτι-

σης μιας πλήρους σύμβασης τηλεργασίας

που να κατοχυρώνει τόσο τον εργοδότη όσο

και τον εργαζόμενο και να μη δημιουργεί προ-

βλήματα στο μέλλον, η εταιρεία μας αναλαμ-

βάνει, με μία μικρή οικονομική επιβάρυνση, τη

σύνταξησυμβάσεων τηλεργασίαςμε βάση τα

στοιχεία και τους όρους που θα μας υποδεί-

ξετε.

2. Δημοσιογράφος

3. Γιατρός

1. Δακτυλογράφος

2. Μεταφραστής

3. Διορθωτής

4. Δημοσιογράφος

Αντίθετα έχει κριθεί ότι:

Μορφές που μπορεί να έχει

η σύμβαση τηλεργασίας

Σημείωση:

μορφές συμβάσεων τηλεργασίας
μπορούμε να έχουμε στη σύμβα-
ση μειωμένης ή εκ περιτροπής
εργασίας, στη σύμβαση ετοιμότη-
τας προς εργασία, στη σύμβαση
του γνήσιου δανεισμού κ.λπ.
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Σύμφωναμε τοάρθρο16 τουΝ. 4177/13,

όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε

με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014, τα εμπορι-

κά καταστήματα όλης της Χώρας, μπορούν

να λειτουργούν νόμιμα, αφενός μεν

του έτους, που ορίζονται στο άρθρο 15

του Ν. 4177/2013 και αφετέρου κατά τις Κυρια-

κές: των , τις

και την

Για την εφαρμογή τηςπαραπάνωδιάταξης

διευκρινίζεται αφενός ότι χρήση της διάταξης

αυτής μπορούν να κάνουν όχι όλες οι επιχει-

ρήσεις που χαρακτηρίζονται, φορολογικά ή

ασφαλιστικά, ως εμπορικές,

, σύμφωναμε

το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1037/1971, και αφετέρου

για τις Κυριακές των περιόδων των εκπτώσε-

ων που συμπίπτουν με επίσημες αργίες, η λει-

τουργία των καταστημάτων αυτών μεταφέρε-

ται για τηναμέσως επόμενηΚυριακή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για το τρέχον

έτος 2016 οι οκτώ (8) Κυριακές που θα μπορέ-

σουν να λειτουργήσουν τα εμπορικά κατα-

στήματα όλης της Χώρας, είναι οι εξής:

(πρώτη Κυριακή της χειμερι-

νήςπεριόδου των εκπτώσεων), ,

(Δεύτερη Κυριακή της εαρινής περιόδου των

εκπτώσεων αντί της πρώτης Κυριακής 1ης

Μαΐου, που συμπίπτει με την Κυριακή του Πά-

σχα), (πρώτη Κυριακή της θε-

ρινής περιόδου των εκπτώσεων),

(πρώτη Κυριακή της φθινοπωρινής

περιόδου των εκπτώσεων),

Κυριακή των Βαΐων,

πριν την εορτή των Χριστουγέ-

νων.

Η 8ηΚυριακή (Τελευταία Κυριακή του έτους)

που θα μπορούσαν τα καταστήματα να λει-

τουργήσουν σύμφωνα με τις παραπάνω δια-

τάξεις, εφέτος συμπίπτει με την 25η Δεκεμβρί-

ου, εορτή των Χριστουγέννων, για την οποία

δεν προβλέπεται στο νόμο η μεταφορά της σε

άλλη Κυριακή, όπως προβλέπεται στο άρθρο

16 τουΝ. 4177/2013 για τις Κυριακές τωνπεριό-

δων των εκπτώσεων που συμπίπτουν με επί-

σημη αργία του έτους. Για την Κυριακή επομέ-

νως αυτή (Τελευταία του έτους 2016), το αρμό-

διο Υπουργείο

σχετι-

κής συμπλήρωσης της διάταξης του άρθρου

16 τουΝ. 4177/2013.

Επίσηςσημειώνεται ότι σύμφωναμε τοΒ.Δ.

748/1966, που ρυθμίζει επιτυχώς μέχρι σήμε-

ρα τα θέματα της Κυριακής εργασίας των μι-

σθωτών, στο προσωπικό των εμπορικών κα-

ταστημάτων που θα εργασθεί νόμιμα κατά τις

παραπάνωΚυριακές, χωρίς νααπαιτείται η λή-

ψη άδειας Κυριακής εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε.,

θα πρέπει, στην περίπτωση απασχόλησής

του κατά Κυριακή από πέντε (5) ώρες και πά-

νω, ν

σε εργάσιμη ημέρα

της αμέσως επόμενης της Κυριακής που θα

εργασθούν εβδομάδα. Η αναπληρωματική

αυτή ημέρα ανάπαυσης των μισθωτών αυ-

τών γνωστοποιείται στο Σ.ΕΠ.Ε. μέσω του Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή του εντύπου Ε.4 συ-

μπληρωματικούωραρίου. Σε κάθε περίπτωση

βεβαίως απασχόλησης των μισθωτών κατά

τις Κυριακές αυτές, θα οφείλονται τα νόμιμα

ωρομίσθιά τουςπροσαυξημένακατά75%.

την πρώ-

τη Κυριακή των τεσσάρων περιόδων εκπτώ-

σεων

α) Βαΐων β) δύο Κυριακές πριν την

εορτή των Χριστουγέννων γ) τελευταία

Κυριακή του έτους.

αλλά εξ αυτών

μόνο τα εμπορικά καταστήματα

α) Η

17η Ιανουαρίου

β) Η 8ηΜαΐου

γ) Η 17η Ιουλίου

δ) Η 6η Νο-

εμβρίου

ε) Η 24η Απριλίου

στ) και ζ) Οι 11η και 18η

Δεκεμβρίου,

θαπρέπει ναμεριμνήσει από τώ-

ρα ώστε σύντομα να ψηφισθεί διάταξη

α χορηγείται υποχρεωτικά αναπληρω-

ματική ημέρα ανάπαυσης

Κυριακές

εμπορικά καταστήματα

που
θα λειτουργήσουν τα

της Χώρας κατά
το έτος 2016

Επιμέλεια:

Χρήστος Καρατζάς
Νομικός - Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων

ανακοίνωση
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Μετάθεση των μισθωτών σε άλλο

τόπο παροχής της εργασίας τους

Σύμφωναμε το άρθρο 652 τουΑ.Κ. ο ερ-

γοδότης ασκώντας το διευθυντικό του

δικαίωμα,που τουπαρέχει δυνατότηταναρυθ-

μίζει κάθε θέμα αναγόμενο στην οργάνωση

και τη λειτουργία της επιχείρησής του, δικαιού-

ται να προσδιορίζει και να εξειδικεύει την υπο-

χρέωση προς παροχή εργασίας του μισθω-

τού, καθορίζοντας συγκεκριμένα το είδος, τον

τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της

εργασίας του.

Μεβάση τηδιάταξηαυτή τουΑ.Κ. ο εργοδό-

της ασκώντας το δικαίωμά του αυτό, δικαι-

ούται, μεταξύ των άλλων, να προσδιορίζει και

τον τόπο απασχόλησης του μισθωτού, εφό-

σον βεβαίως το δικαίωμά του αυτό στην συ-

γκεκριμένη περίπτωση δεν έχει αποκλεισθεί ή

δεν έχει περιορισθεί από ειδική διάταξη νόμου ή

από όρο της ατομικής σύμβασης του μισθω

τού.

Ταπαραπάνωέχουνγίνει δεκτάαπό τηνπά-

για νομολογία του Αρείου Πάγου, που έκρινε

σχετικές αγωγές εργαζομένων και πρέπει,

ελλείψει άλλων ειδικών για το θέμα αυτό διατά-

ξεων, να τηρούνται από τις επιχειρήσεις στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες στην αρχική σύμ-

βαση πρόσληψης του προσωπικού τους, δεν

έχει τεθεί ειδικός όρος για τον τόπο παροχής

της εργασίας των μισθωτών ή για τη δυνατό-

τητα απασχόλησής τους σε περισσότερους

τόπους όπου ο εργοδότης διατηρεί εγκατα-

>> του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικός - Εργατολόγος]

άρθρο
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στάσεις ήπαραρτήματα.

Έτσι, ο τόπος ή οι τόποι παροχής της ερ-

γασίας του μισθωτού πρέπει να συμφωνού-

νται συγκεκριμένα κατά την κατάρτιση της αρ-

χικής σύμβασης πρόσληψης του μισθωτού,

διαφορετικά θα δημιουργεί προβλήματα στο

μέλλον, όταν ο εργοδότης αποφασίσει μονο-

μερώς να μεταθέσει τον μισθωτό σε άλλο τό-

πο,στον ίδιο ήσεάλλονομό τηςΧώρας. Τοαν

επομένως η μονομερής αυτή μεταβολή συνι-

στά ή όχι βλαπτική μεταβολή των όρων της

σύμβασης του μισθωτού, κατά το Ν. 2112/

1920, είναι ζήτημα που μπορεί να κριθεί κατά

περίπτωση δικαστικά και μόνο. Κατά την κα-

τάρτιση άλλωστε της σύμβασης εργασίας ο

εργοδότης δικαιούται να καθορίζει την οργα-

νωτική διάρθρωση της επιχείρησής του, αν

δεν έχει συμφωνήσει ειδικά με τον κάθε συγκε-

κριμένο εργαζόμενο τον τόποπαροχής της ερ-

γασίας, αφού η τυχόν άρνηση του εργαζομέ-

νου να μετακινηθεί και να εργασθεί με τους

ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας σε άλλο

τόπο εργασίας, συνιστά, σύμφωνα με τη νο-

μολογία, καταγγελία τηςσύμβασηςαπό το μι-

σθωτό.

Να σημειωθεί επίσης ότι κατά τη νομο-

λογία αυτή, από το γεγονός και μόνο ότι για

πολλά χρόνια ο μισθωτός παρείχε την εργα-

σία σε ορισμένο τόπο, δεν σημαίνει ότι έχει συ-

ναφθεί σιωπηρός όρος στη σύμβασή του για

τοαμετάθετο. Άλλοθέμαόμως τίθεται αν η με-

τακίνηση του εργαζομένου αποφασίζεται κα-

τά κατάχρηση του δικαιώματος του εργοδότη,

όταν αποδεικνύεται ότι η μετάθεση έγινε από

εκδίκηση, επειδή ο εργαζόμενος π.χ. δεν δέ-

χθηκε να εκτελέσει παράνομη ή αντισυμβατική

εντολή του εργοδότη ή να τροποποιήσει την

πλήρη σύμβαση εργασίας του σε μερική ή να

δεχθεί ναμειώσει τιςανώτερες τωννομίμωνκα-

ταβαλλόμενες αποδοχές του (βλ. σχετ. τις Α.Π.

127/2007, 227/2005, 1044/204, 181/2001, 351/

1990, 1248/1993, κ.λπ.).

Στο δημοσιεύθηκε η

αριθμ. 3029/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με

την οποία προσδιορίζονται οι νέοι όροι υλοποίησης

του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ερ-

γαζομένων, του γνωστού ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος

2016 και με την αριθμ. 4096/18-1-2016 Εγκύκλιο της

αρμόδιας Υπηρεσίας τουΟΑΕΔπαρέχονται οδηγίες

για τηνσωστή εφαρμογή τωνόρων τηςΥ.Α.αυτής.

Βασικοί όροι της νέας αυτής απόφασης για την

ένταξη των επιχειρήσεωνστοπρόγραμμααυτό είναι:

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς

024%για το έτος2016, Όσοισυμμετέχουνστοπρό-

γραμμααυτό να είναι μισθωτοί εν ενεργεία της επιχεί-

ρησης, Οι εργαζόμενοι σε εποχιακά λειτουργού-

σες επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά

το χρόνο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποι-

ούνται εκτός τωνωρών εργασίας των εργαζομένων

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ο εργοδότης κα-

ταβάλλει αποζημίωση ίση με 5 ευρώ ανά ώρα κα-

τάρτισης.

ΦΕΚ 2988 τ. Β της 31-12-2015

1)

2)

3)

4)

Λεπτομέρε ιες γ ια την υλοποίηση των

προγραμμάτων αυτών μπορούν να βρούνε οι

αναγνώστες του περιοδικού μας στην ιστοσελίδα

της εταιρείαςμαςστοwww.pim.gr

Προγράμματα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης Λ.Α.Ε.Κ.

ανακοίνωση

ανακοίνωση
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Π12 / 7/21.1.2016

IKA-ETAM

«Επιδόματα μητρότητας με

συνυπολογισμό χρόνου

ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. &

Ο.Α.Ε.Ε.»

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 σε συνδυα-

σμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/

2000 (ΦΕΚ 286/29-12-00 τεύχος Α΄), οι άμεσα

ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδο-

μα κυοφορίαςγια 56ημέρεςπριν το τοκετό και λο-

χείας 63 ημέρες μετά τον τοκετό, εφόσον απέ-

χουν από την εργασία τους και έχουν πραγματο-

ποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο προη-

γούμενα χρόνιαπριναπό τηνημέρα του τοκετού.

Σύμφωναμε τοάρθρο35 τουΝ.2676/99 (ΦΕΚ

1/5-1-99, τεύχος Α’) τα πρόσωπα που ασφαλί-

στηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν

φορείς ή κλάδους ασθενείας αρμοδιότητας

Γ.Γ.Κ.Α. που χορηγούν επιδόματα μητρότητας,

δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από τον φο-

ρέαστην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφα-

λιστικός κίνδυνος, εφόσον έχουν συμπληρωθεί

οι απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευ-

ταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό

του χρόνουασφάλισης και τωνάλλωνφορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξ

ολοκλήρου από τον Οργανισμό που τα

απονέμει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς

τησυμμετοχή τωνάλλωνφορέων.

Με τις διατάξεις του αρθ.6 του Ν.4097/2012

(Α`235) προβλέφτηκε ότι στις αυτοαπασχολού-

μενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγεί-

ται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την

προσωρινήδιακοπή του επαγγέλματός τους, λό-

γω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διά-

στημα τουλάχιστον14 εβδομάδων.

Κατ εφαρμογή τουωςάνωάρθρου εκδόθη-

κανοι κάτωθι κοινέςυπουργικέςαποφάσεις:

1. Ηαρ.Φ.10060/15858/606/7-10-2014 Κ.Υ.Α.,

σύμφωνα με την οποία από 8/10/2014 οι αυτοα-

πασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες

του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίες ασκούν αποκλειστικά

ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφο-

ρίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας,

ύψους 200€ για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του

επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής

ικανότηταςγιαπαροχέςασθένειαςσε είδος,σύμ-

φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση

ελεύθερου επαγγέλματοςαποκλειστικά.

2. Η αρ. Φ.40035/41931/1653/20-1-2015

Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία από 23/1/2015 οι

αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες –

άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε., δικαιούνται

επίδομα μητρότητας, ύψους 150€ μηνιαίως για

χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο επιτρέπει

τηνπροσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους,

λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας με βασικές

προϋποθέσεις την ύπαρξη ασφαλιστικής ικα-

νότητας και ταμειακής ενημερότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, αλλά και των διευκρι-

νήσεωνπουπαρασχέθηκανμε το μνημονευόμε-

νο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, προκειμένουοι ασφαλισμένες του ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ να δικαιωθούν επιδόματος κυοφορίας –

λοχείας, για τη συμπλήρωση των 200 ημερών

ασφάλισης κατά τα 2 έτη που προηγήθηκαν της

ημερομηνίας τοκετού, μπορούν νασυνυπολογί-

σουν και ημέρες που ασφαλίστηκαν σε άλλο

φορέαπου χορηγεί επίδομαμητρότητας.

Ως εκ τούτου, μπορούν να συνυπολογίζο-

νται οι ημέρες ασφάλισης που πραγματο-

ποιήθηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. από 8/10/2014 και στον

Ο.Α.Ε.Ε. από 23/1/2015 και εφεξής, λαμβανομέ-

νων υπόψη των αντίστοιχων ημερομηνιών

έναρξης χορήγησης επιδομάτων μητρότητας

στουςαντίστοιχουςφορείς.

’

ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ.Φ.40021/28427/877/1-

12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,

Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης

έγγραφο
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Πρόσωπα Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ

Με σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Εντός & Εκτός
Ορίων της Χώρας
Με σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Μέλους ή Μελών (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
Μελών Οικογενείας α΄ & β΄ βαθμού
Φοιτητές - Σπουδαστές
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε. , Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.)
Απασχολούμενων Συνταξιούχων (ΙΚΑ - Δημοσίου)

ατ΄ οίκον του Εργοδότη -
Εργόσημο
Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων
Τεκμαρτά Ημερομίσθια

Ένταξη στο ΕΤΕΑ Ταμείων Επικουρικής ασφάλισης &
Πρόνοιας

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Κυρώσεις

Παράλληλη Απασχόληση
(πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)

Ημέρες Ασφάλισης
(πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)

Ανυπαίτιο κώλυμα
(λόγω ασθενείας - μητρότητας - ατυχήματος)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Απασχολούμενοι κ

I.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας & Μετατροπή από
πλήρη σε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής
εργασία

- Είδη ατομικών συμβάσεων

- Εργαζόμενοι αμειβόμενοι με αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
(Σ.Σ.Ε.)

- Αμοιβές

- Γενικά περί μισθού (νόμιμος, καταβαλλόμενος
μισθός)

- Τρόποι καταβολής μισθού (με ποσοστά,
παροχές σε είδος, με το κομμάτι)

- Έννοια τακτικών αποδοχών, χρόνος
καταβολής, παραγραφή κ.λπ.

Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

Κανονικές και Λοιπές Άδειες

Ηλεκτρονική Υποβολή Βιβλίου Αδειών (Ε.11)

Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας

Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και
Ορισμένου χρόνου – Εποχιακές Επιχειρήσεις

Προστατευόμενοι μισθωτοί κατά της απόλυσης
(συνδικαλιστές, στρατευόμενοι, εγκυμονούσες
κ.λπ.)

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

επιμ
ορφ

ωτικ
ά

σεμ
ινάρ

ια

εργατικής
νομοθεσίας

ασφαλιστικής
νομοθεσίας

Εισηγητής:
Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ 19

Φεβρουαρίου*
9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητής:
Νιάρχος Σπύρος

τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.

25
Φεβρουαρίου
4:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίων :

Πανεπιστημίου 52, 106 78 Αθήνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

24
Φεβρουαρίου

4:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

* ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
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Οι εργασιακέςσχέσειςστη χώραμας, όπως

είναι γνωστό, διαμορφώνονται σύμφωνα με

του ς εργατικούς λεγόμενους νόμους, τις συλ-

λογικές και ατομικές συμβάσεις και τους κανο-

νισμούς εργασίας, σε όποιες βεβαίως επιχειρή-

σεις έχουν καταρτισθεί τέτοιοι. Παράλληλα

όμως με τους γενικούς αυτούς κανόνες σημα-

ντική για την διαμόρφωσηαυτών τωνσχέσεων

είναι και

.

Η συμμετοχή αυτού του παράγοντα στη

διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων δεν

προκύπτει βεβαίως από διάταξη νόμου, αλλά

αναπτύχθηκε ως θεσμός του εργατικού δικαί-

ου μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων,

που κλήθηκαν να αποφασίσουν σε περιπτώ-

σεις διαφορών που προέκυψαν από την αδι-

καιολόγητη ανάκληση αποφάσεων του εργο-

δότη και της δημιουργίας, εξ αιτίας της ανά-

κλησης αυτής, δυσμενέστερων καταστάσεων

για τους εργαζομένους. Σημαντική βεβαίως

στην ανάπτυξη και διερεύνηση αυτού του θε-

σμού είναι και η συμβολή της θεωρίας του δι-

καίου.

Έτσι, τόσο η νομολογία, παλαιότερη και

πρόσφατη (βλ. Α.Π. 788/1989 - ΔΕΝ 1990 σελ.

472, Α.Π. 2/1992 - Ελλην. Δικαιοσ. 1993 σελ.

349, Α.Π. 1898/1988 - ΔΕΝ 1989 σελ. 606 κ.λπ.)

όσο και η θεωρία (βλ. Καρακατσάνη, Ατομ.

Εργατ. Δίκαιο σελ. 270, Κουκιάδη, Ατομ. Εργατ.

Δίκαιο 1998 σελ. 345) δέχονται ότι

Μά-

λιστα η Α.Π. 1898/1988 δέχθηκε ότι δεν απο-

η πρακτική της εκμετάλλευσης, δηλα-

δή η έννομη κατάσταση που δημιουργείται

μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου από την

άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του

πρώτουκαι από την εν γένει διεύθυνση της επι-

χείρησής του

επιχειρησια-

κή συνήθεια είναι η πρακτική που διαμορφώ-

νεται μέσα στο χώρο μιας επιχείρησης ή εκμε-

τάλλευσης, από τον μακροχρόνιο και ομοιό-

μορφο χειρισμό ζητημάτων που αναφέρονται

στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.

Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

Επιχειρηματική
συνήθεια

εννοιολογικό λεξικό
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κλείεται η δημιουργία επιχειρησιακής συνήθει-

αςμε τηνάσκηση τηςσχετικήςπρακτικής, ακό-

μα και αν η συνήθεια αυτή συνεπάγεται τρο-

ποποίησηρητώνσυμβατικώνόρων της εργα-

σιακής σχέσης

, έστω και αν ακόμη υφίσταται

.

Ηπρακτικήαυτήόπωςπροσδιορίζεται από

τη νομολογία, μοιάζει εξωτερικά με το έθιμο,

πλην όμως επειδή δεν ασκείται “

”, αφού ο εργοδότης κατά την ενά-

σκηση τουδιευθυντικού τουδικαιώματοςγνω-

ρίζει τις υποχρεώσεις του εκ του νόμου, της

συλλογικής σύμβασης και του κανονισμού,

δεν μπορεί να αποκτήσει δύναμη τυπικού νό-

μου, όπως είναι το έθιμο, σύμφωνα με τη διά-

ταξη του άρθρου 1 του Α.Κ. και να θεμελιώσει

αξιώσεις, στην περίπτωση της μεταβολής της

μονομερώς, εκ μέρους του εργαζομένου που

ναστηρίζονταισε “νόμο”.

. Τη νομική της πάντως βάση ως θεσμού

του εργατικού δικαίου, στηρίζει η μακροχρό-

νια έμπρακτη συμπεριφορά του εργοδότη

που επαναλαμβάνεται ομοιόμορφα για ικανό

χρόνο μέσα στην επιχείρηση και αφορά όλο

το προσωπικό της ή το προσωπικό μιας μόνο

εκμετάλλευσης, όπου δικαιολογείται η ιδιαίτε-

ρησυμπεριφοράπροςαυτό εκμέρους του ερ-

γοδότη.

.

Βασικήαιτία διαμόρφωσης τουθεσμούαυ-

τού απετέλεσαν, όπως είναι κατανοητό, οι οι-

κειοθελείς παροχές του εργοδότη προς τους

εργαζομένους της επιχείρησής του ή μιας εκ-

μετάλλευσής του με δική του πρωτοβουλία ή

“ ”, όπως νομικά αποκαλεί-

ται η ενέργεια αυτή του εργοδότη, δηλαδή η

χορήγηση παροχών χωρίς να υπάρχει καμία

δέσμευσηή υποχρέωσηαπό το νόμο, τη Σ.Σ.Ε.

ήάλλο κανόναδικαίου.

Κατά την αριθμ. 788/1989 απόφαση του

Αρείου Πάγου (ΔΕΝ 1990 σελ. 472), η επιχει-

ρησιακή συνήθεια,

, δεν

αποτελεί καθ' εαυτή πηγή γένεσης αξιώσεων,

μπορεί όμως να αποτελέσει βάση συμφω-

νίας. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργοδότης, είτε

ρητά με ανακοίνωσή του υπόσχεται στο προ-

σωπικό του τη χορήγηση μελλοντικών παρο-

χών κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε

χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς και

τέτοιες παροχές προς τους

εργαζομένους του, οπότε η αποδοχή των πα-

ροχών αυτών από αυτούς

και αφαιρεί

από την ενέργεια αυτή τον χαρακτήρα της μο-

νομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλη-

τήςβούλησης.

Στοσημείοαυτό νομίζουμε ότι θαπρέπει να

επικεντρώνεται η προσοχή όσων επιθυμούν

να προχωρήσουν σε παροχές τις οποίες δεν

μπορούν να εξασφαλίσουν στο μέλλον και σε

όλους τους εργαζομένους, υπό την αρχή της

ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να μην απο-

κτήσουν (ή να αποκτήσουν μόνο αν το επιθυ-

μούνσυνειδητά), χαρακτήραοικειοθελούςπα-

ροχής μη ανακλητής.

στην περίπτωση μάλιστα που

αυτό αποτελεί ευνοϊκότερη για τον μισθωτό

ρύθμιση εσω-

τερικός κανονισμός που ρυθμίζει διαφορετι-

κά τοσυγκεκριμένοθέμα

εν συνειδήσει

δικαίου

Έτσι, η πρακτική της επιχείρησης, ανεξάρ-

τητα από την νομική της φύση, είναι ένας πα-

ράγοντας διαμόρφωσης των εργασιακών

σχέσεων, είτεσεσυλλογικό είτεσεατομικό επί-

πεδο

Η συμπεριφορά αυτή αποκτά έννομη

συνέπεια, και έτσι ο εργοδότης που δεν επε-

φύλαξε στον εαυτό του δικαίωμα ανάκλησής

τηςστομέλλον, δεσμεύεται απέναντι στοπρο-

σωπικό του,ωςαντισυμβαλλόμενοςκαι υπο-

χρεούται να τησυνεχίσει στομέλλον

εξ ελευθεριότητος

δηλαδή η διαμορφούμενη

μέσα στο χώρο μιας επιχείρησης πρακτική

από τον μακροχρόνιο και ομοιόμορφο χειρι-

σμό ορισμένων ζητημάτων, που ανάγονται

στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου

χωρίς επιφύλαξη

παρέχει τη νομική

βάση της συμβατικής δέσμευσης

Θα πρέπει δηλαδή στην

αρχή κάθε νέας παροχής να ανακοινώνεται

ρητώς στους δικαιούχους εργαζομένους για

ποιααιτία χορηγείται ηπρόσθετηπαροχή, κά-

θε πότε θα χορηγείται ή θα αναπροσαρμόζε-

ται και ανο εργοδότης επιφυλάσσειστον εαυ-

τό του τοαναφαίρετοδικαίωμανα τηνανακα-

λεί ελευθέρως, μονομερώς και οποτεδήποτε

χωρίςαιτιολογία.

Πως στοιχειοθετείται η πρακτική

συνήθεια
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σεμινάρια

Διεθνή & Ελληνικά
Λογιστικα Πρότυπα

8-9/ /2012 68-9/ /2012 6

18/ /2012 618/ /2012 6
Φορολογικές Διαδικασίες
στην Πράξη

25/ /2012 6*25/ /2012 6*

ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
[Οικονομολόγος - Ορκωτός Λογιστής (ACCA)]

400 00
μ.μ.- μ.μ.9 ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL

Θα αναπτυχθούν θέματα του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας ( – ΦΕΚ 170 τ.Α΄ 26.7.13) με
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που είναι αντικείμενο τριβής
μεταξύ των φορολογουμένων και της Φορολογικής Αρχής.

Νόμος 4174/2013

Διήμερο σεμινάριο για τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν
και από τα Ε.Λ.Π. με πρακτικά παραδείγματα & ειδική ενότητα
για μικρές & πολύ μικρές οντότητες.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ [Φοροτεχνικός]

500 00
μ.μ.- μ.μ.9 ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL

Φορολογία Εισοδήματος
- Φορολογικές Δηλώσεις
Θα αναπτυχθούν θέματα φορολογίας εισοδήματος
και καθώς και θέματα σύνταξης
φορολογικών δηλώσεων με πρακτικά παραδείγματα στις
περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

φυσικών
νομικών οντοτήτων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ [Φοροτεχνικός]

500 00
μ.μ.- μ.μ.9 ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:www.pim.gr
* Το σεμινάριο θα επαναληφθεί και στις 9/3/2016
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Επιμέλεια:
ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

οι συνδρομητές
μας ρωτούν...

...εμείς
απαντούμε!

Αποζημίωση Απόλυσης

Ανανέωση Σύμβασης

Ορισμένου Χρόνου

Η αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου υπολογίζεται

βάσει των συνολικών ετήσιων αποδοχών (συμπεριλαμβα-

νομένωνbonus και παροχές) ήβάσει τωνονομαστικών ετή-

σιωναποδοχών (μηνιαίοςμικτόςμισθόςΧ12);

Απάντηση

Στις 31/12/2015 έληξε η 2η ανανέωση σύμβασης ορι-

σμένου χρόνου μιας εργαζομένης. Εργάζεται στην εταιρεία

και ησύμβασηαπό1/1/2016θαγινόταναορίστου, όμως εκ

παραδρομής δεν υποβλήθηκε ούτε η λήξη της σύμβασης

ούτε και η επαναπρόσληψη.

Προβλέπεται σιωπηρή ανανέωση σύμβασης; Έπρεπε να

έχουνυποβληθεί στο Εργάνηόλα ταπροηγούμενα έντυπα;

Και αν έπρεπε, ποιά είναι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

πουπροβλέπονται;

Απάντηση

Σύμφωνα με το Ν. 2112/1920 που αφορά στον υπολογι-

σμό της αποζημίωσης των απολυομένων υπαλλήλων, για

τον υπολογισμό της αποζημίωσης εργαζομένου που λαμ-

βάνει εκτός των σταθερών αποδοχών του και πρόσθετες

αποδοχέςαπόποσοστά,πριμ, bonus κ.λπ., λαμβάνεται υπό-

ψη το σύνολο των αποδοχών του του μήνα της απόλυσής

του, εκτόςαν με τησύμβασηπου έχει υπογράψει αυτός κατά

την πρόσληψή του ή μεταγενέστερα έχει συμφωνηθεί ότι οι

πρόσθετες αυτές αποδοχές,ωςοικειοθελείς θα μπορεί ο ερ-

γοδότηςνα τιςπερικόπτει ή να τις καταργεί οποτεδήποτε, χω-

ρίς αυτό να αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργα-

σίας του εργαζομένου.Αν δεν έχει τεθεί στησύμβαση του ερ-

γαζομένου τέτοιος όρος, ο υπολογισμός της αποζημίωσής

του σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του θα γίνει

με βάση τιςσταθερέςαποδοχέςπροσαυξημένεςμε το 1/12ο

των πρόσθετων αποδοχών που έλαβε αυτός από τις πρό-

σθετες αποδοχές και του bonυs του τελευταίου χρόνου και

με την προσαύξηση του τελικού ποσού αποζημίωσης κατά

το1/6ο.

Η εργαζομένη της οποίας η σύμβαση εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου έληξε την 31-12-2015 και συνέχισε σιωπηρώς να

εργάζεται στην επιχείρηση μπορεί έστω και τώρα να υπο-

γράψει με τον εργοδότη της νέα σύμβαση ορισμένου ή αο-

ρίστου χρόνου με έναρξη την 1-1-2016 χωρίς να απαιτείται

να είχατε υποβάλει προηγουμένως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυ-

πο λήξηςσύμβασης ορισμένου χρόνου και να είχατε προβεί

σε επαναπρόσληψή της. Τα παραπάνω ισχύουν αν η σύμ-

βαση ορισμένου χρόνου της εργαζομένης αυτής ήταν πλή-

ρης και όχι μειωμένης ή εκ περιτροπής εργασίας, οπότε ο

εργοδότηςθαήτανυποχρεωμένοςνα έχει υποβάλει την τρο-

ποποιητική σύμβασή της μειωμένης απασχόλησης στο Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ.
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31

Επίδομα Αδείας

Σύμβαση εργασίας Καθηγητών

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Πότε είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλ-

λουμε το επίδομααδείαςσε ένα εργαζόμενο;Δε-

σμευόμαστε βάση νόμου να το καταβάλλουμε

αναλογικά κάθε φορά που κάποιος εργαζόμε-

νος λαμβάνει την άδειά του; Για παράδειγμα εάν

ένας εργαζόμενος λάβει άδεια στις 15 Ιανουα-

ρίου, στις 10 Απριλίου και από 1 έως 15 Ιουνίου

μπορούμε να τουκαταβάλλουμε το επίδομασυ-

νολικά μέχρι και τις 31/07 που είναι η καταλη-

κτική ημερομηνία βάση νόμου ή θαπρέπει κάθε

φορά να καταβάλλουμε ένα μέρος του επιδό-

ματοςπουαναλογεί σε κάθεημέρααδείας;

Απάντηση

Απάντηση

Φροντιστήριο ξένων γλωσσώνπου έχει έδρα

στον Ν. Αττικής, θέλει να απασχολήσει εργαζο-

μένους. Ούτε ο εργοδότης ούτε οι εργαζόμενοι

ανήκουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση

ή φορέα. Μπορεί να τους προσλάβει με την

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή πρέπει

να τουςπροσλάβει με τηνκλαδικήσύμβαση;

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4504/1966,

το επίδομα αδείας καταβάλλεται μαζί με τις απο-

δοχές αδείας. Επίσης στο άρθρο 6 του Ν. 3846/

2010 που αναφέρεται στη δυνατότητα κατάτμη-

σης των ημερών αδείας σε περισσότερες από

δύοφορές το χρόνο,αναφέρεται ότι κατά ταλοι-

πά εφαρμόζονται οι διατάξειςπουδιέπουν το επί-

δομααδείας.

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι εργοδό-

τες που χορηγούν μέρος της αδείας στους ερ-

γαζομένους τους, οφείλουν να χορηγούν πα-

ράλληλα και το αναλογούν στις ημέρες αδείας

που λαμβάνουν επίδομα αδείας. Έτσι, στις απο-

δείξεις αποδοχών που χορηγεί ο εργοδότης στο

προσωπικό του, εφόσον αναφέρεται ότι κατα-

βλήθηκαν αποδοχές αδείας στο συγκεκριμένο

μήνα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ότι κατα-

βλήθηκε και η αναλογία του επιδόματος αδείας

τωνημερώναυτών.

Εφόσον ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν

ανήκουν στις οργανώσεις που υπάρχουν στη

Σ Σ Ε καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσ-

σών Ν. Αττικής, μπορούν νόμιμα, σύμφωνα με

το άρθρο 8 του Ν. 1876/1990 να συμφωνήσουν

όπως ο εργαζόμενος αμείβεται με την Ε Γ Σ Σ Ε ,

όπως ισχύει σήμεραμετά τοΝ. 4093/2012.

. . .

. . . . .

Απόφαση οικ Δ

Υπουργού Εργασίας

3657/ 9.997

Π

Γ

αράταση προθεσμίας Υποβολής

εντύπου Ε11 ( νωστοποίησηστοιχείων

ετήσιαςκανονικήςάδειας).

Π η

Γ

τ η τ

τ π

Φ α

Κ

αρατείνεται για το έτος 2016, προθε-

σμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύ-

που Ε11 ( νωστοποίηση στοιχείων ετή-

σιας κανονικής άδειας) ης περ. ) ου

άρθρου 4 ης υπ’ αριθμ. ρωτ. 29502/

85/1.9.2014 ( ΕΚΒ΄ 2390/8−9−2014) πό-

φασης του Υπουργού Εργασίας, οινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

.

έως και

την 29 Φεβρουαρίου2016η

Η Ε Κ ΒαπόφασηδημοσιεύτηκεστοΦ. . . ΄ 112 / 27-1-2016.

Δ Τ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥ

Από την Διοίκηση του Ι Κ Α Ε Τ Α Μ

ανακοινώνεται προς τους εργοδότες

που είναι υπόχρεοι υποβολής Α Π Δ ότι

ενόψει της επικείμενης καταβολής των

τρεχουσών εισφορών με τη χρήση Ταυ-

τότηταςΠληρωμής ηδήλωσηπουαφο-

ρά στο θα

πρέπει ναυποβληθεί μεαυτήπουθααφο-

ρά τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου

οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές

εισφορές είναι απαιτητές το μήνα Φε-

βρουάριο

Επισημαίνεται ότι στις αναλυτικές εγ-

γραφές της Α Π Δ θα καταχωρηθεί μι-

σθολογική περίοδος με τύπο

αποδοχώνΔώρουΧριστουγέννων

. . .- . . . .

. . .,

"

",

2016,

2016.

,

. . .

01/2016,

.

Δώρο Χριστουγέννων 2015

14.1.2016
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Στον λαβύρινθο
των εργασιακών

παρέχουμε
…διεξόδους

Ε.Υ.Τ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρότυπη υπηρεσία παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών
για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για

την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θε-

μάτωνπουαπασχολούν την εταιρείασας;

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου

ΕργατικούήΑσφαλιστικούθέματος;

Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε τοσε εμάς…

ΗΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργα-

τολόγους σας παρέχει άμεση υποστή-

ριξη, και στα συνεχώς μεταβαλλό-

μενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομο-

θεσίαςμεσυνέπεια και αξιοπιστία.

ΕΓΓΡΑΦΩΣ

πρακτικές λύσεις

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,

ανάλογα με τις ανάγκες σας:

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...


